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Automatyczny odświeżacz powietrza CWS boco
plastik srebrny
kod produktu: 34663-Z60
kategoria: Kategorie produktów > Akcesoria > Odświeżacze powietrza

Producent: CWS-boco
Cena netto: 375,28 zł
Cena brutto: 461,60 zł
Kod QR:

Odświeżacz powietrza do łazienki
Materiał: tworzywo ABS
Wymiary: 8,4 x 32,6 x 8,2cm (wys/szer/gł)
Kolor: obudowa - biały, wewnętrzna ramka - srebrny
Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
Zamek z kluczykiem (otwieranie bez przekręcania)
Intuicyjny interfejs z rozbudowanymi opcjami
Ekonomiczny - po godzinie braku światła, automatycznie przełącza się na tryb nocny
Możliwość montażu na ścianie jak również postawienia w dowolnym miejscu
Biała migająca dioda sygnalizująca konieczność wymiany wkładu zapachowego lub baterii
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Zasilanie na baterie R14
Rodzaj uzupełniania: wymienne wkłady zapachowe (patrz: "do kompletu")
System dwóch wkładów zapachowych
Wkłady w dziewięciu wersjach zapachowych
Dostępne kolory: royal red, active white, black pearl, posh purple, navy blue, forest green,
srebrny
Gwarancja: 2 lata

Paradise Air Bar to nowoczesny elektryczny odświeżacz powietrza, który znajdzie zastosowanie w
wielu miejscach min. w domowych kuchniach, salonach i łazienkach, bankach, urzędach,
hotelach i restauracjach. Ze względu na zróżnicowanie kolorów, produkt można dowolnie
dopasować do różnego rodzaju wnętrz oraz do innych produktów z linii Paradise, tak aby całość
się dobrze komponowała. Urządzenie ma inteligentny system dwóch wkładów zapachowych,
który po wyczerpaniu się pierwszego automatycznie uruchamia drugi. Nawet przy stosowaniu
maksymalnej intensywności zapachu, dwa wkłady starczą aż na 6 miesięcy. Odświeżacz nie
rozpyla agesywnej mgiełki zapachowej jak dzieje się to w przypadku innych odświeżaczy, a
uwalnia powietrze intensywnie nasycone zapachem. Całość od wymiany baterii i wkładów do
obsługi interfesju, jest na tyle prosta, że każdy sobie poradzi z obsługą tego urządzenia. Paradise
Air Bar to innowacyjny i niezawodny odświeżacz, który wyznacza aktualne trendy na rynku.

Zobacz jak dobrać odpowiedni zapach

strona: 2/2 wydrukowano: 30-09-2020
http://www.ole.pl/automatyczny-odswiezacz-powietrza-srebrny.html

